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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Pada saat ini pembangunan ekonomi tidak dapat terlepaskan dari 

perkembangan berbagai macam lembaga keuangan. Peranan lembaga-

lembaga keuangan memiliki peranan paling besar terhadap pembangunan 

ekonomi salah satunya yaitu lembaga keuangan bank yang biasanya disebut 

dengan bank. Pada masyarakat di Indonesia terutama yang bertempat tinggal 

di perkotaan atau kota-kota besar sudah tidak asing lagi apabila mendengar 

kata bank. Bahkan pada masyarakat perdesaan pun sudah terbiasa mendengar 

kata bank. 

       Sebagai lembaga keuangan yang melaksanakan intermediasi keuangan 

menjadikan perbankan disebut sebagai salah satu industri yang mampu  

merubah tabungan menjadi investasi. Perbankan memegang peranan penting 

terhadap perekonomian di suatu negara, karena perbankan bertindak sebagai 

urat nadi dalam perdagangan yang memiliki tujuan untuk menyediakan segala 

macam kebutuhan pembiayaan dan peminjaman (Sufian, 2011). 

        Bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit 

kepada masyarakat yang membutuhkan dana (Ismail, 2011). Banyaknya 

perusahaan-perusahaan perbankan yang berada di Indonesia membuat 

persaingan bisnis antar perusahaan perbankan tersebut meningkat.  
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        Persaingan bisnis yang meningkat itu pula membuat perusahaan-

perusahaan perbankan untuk meningkatkan kinerja perusahaan sehingga 

dapat menarik nasabah ataupun investor. Para nasabah/investor akan 

membutuhkan sebuah informasi tentang kinerja perusahaan sebelum 

menginvestasikan dananya. Untuk dapat mengetahui kinerja sebuah 

perusahaan perbankan para nasabah atau  investor harus dapat menilai kinerja 

perusahaan melalui penilaian kinerja keuangan pada bank yang bersangkutan. 

Dipublikasikannya laporan keuangan oleh bank untuk membantu para 

nasabah ataupun investor dalam menilai kinerja keuangan perusahaan 

tersebut. Adanya laporan keuangan membantu para nasabah ataupun investor 

untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan sedang mengalami kerugian 

atau keuntungan. Oleh sebab itu informasi laporan keuangan dan kinerja 

perusahaan sangat penting bagi pengguna atau investor sebelum 

menginvestasikan dananya. Para pengguna atau investor membutuhkan 

informasi laporan keuangan yang dapat dipahami, relevan, handal dan 

berguna untuk mengambil keputusan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2004).  

Kinerja perbankan dapat diukur dengan menggunakan laba (profit) 

yang dihasilkan oleh bank yang sudah tersedia di dalam laporan keuangan. 

Laba sebagai salah satu indikator dan sebagai prestasi yang dicapai oleh pihak 

bank. Dengan menghasilkan laba yang terus-menerus meningkat dapat 

dikatakan bahwa kinerja perusahaan bank tersebut dalam keadaan yang baik. 

Dengan demikian menggunakan rasio keuangan dapat membantu dalam 
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menilai kinerja atau mengetahui tingkat kesehatan pada perusahaan 

perbankan. 

        Menganalisis tingkat kesehatan pada bank bertujuan untuk mengetahui 

kekuatan dan kelemahan suatu bank serta untuk mengevaluasi kinerja 

terhadap bank dan juga untuk memprediksi kinerja bank kedepannya 

(Kosmidou,et al., 2008).  Perbankan yang mempunyai kinerja yang baik, akan 

meningkatkan kepercayaan masyarakat pada bank tersebut. Sebaliknya, 

apabila mengalami penurunan maka akan menurunkan tingkat kepercayaan 

dari nasabah.  

       Untuk dapat mengetahui kinerja pada perbankan, tingkat profitabilitas 

dapat digunakan untuk mengukur kinerja pada perusahaan perbankan. Ukuran 

tingkat profitabilitas yang dapat digunakan yaitu Return On Equity (ROE) 

dan Return On Asset (ROA). Return on Asset (ROA) dapat dikatakan sebagai 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dalam operasi di 

perusahaannya. SedangkanReturn on Equity (ROE) hanya mengukur return 

yang didapatkan dari investasipemilik perusahaan dalam bisnis tersebut 

(Mawardi, 2005). Dengan demikian pada penelitian ini rasio yang digunakan 

untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan-perusahaan perbankan 

dengan menggunakan ROA. Menggunakan ROA sebagai alat ukur kinerja 

pada perusahaan dikarenakan ROA dianggap efektif dalam mengukur tingkat 

keuntungan yang didapatkan perusahaan. Semakin besar nilai ROA maka 

kinerja keuangan pada perusahaan perbankan tersebut semakin baik.  
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        Kinerja keuangan yang baik didukung dengan kondisi keuangan yang 

baik pula. Untuk dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan perbankan 

dalam keadaan baik atau tidak dapat menggunakan rasio keuangan sebagai 

media alat ukurnya. Bagi pihak manajemen menggunakan rasio keuangan 

dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk memprediksi kondisi keuangan  

(Bahtiar, 2003). Analisis CAMEL (Capital, Assets, Management, Earning, 

Liquidity) dapat digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kondisi 

keuangan suatu bank. Aspek capital meliputi CAR (Capital Adequacy Ratio), 

aspek assets meliputi NPL (Non Performance Loan), aspek earning meliputi 

NIM (Net Interest Margin) dan BOPO (Beban Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional), sedangkan aspek likuiditas meliputi LDR (Loan to 

Deposit Ratio). Dari masing-masing aspek tersebut capital, assets, 

management, earning, liquidity dinilai dengan menggunakan rasio keuangan 

(Ponco, 2008). 

Dari pemaparan dari hasil penelitian terdahulu, mengindikasikan 

terjadinya research gap pada penelitian ini dan dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Variabel CAR (Capital Adequacy Ratio) mencerminkan sebagai modal 

sendiri dari perusahaan. Pernyataan dari hasil penelitian dari Maharani 

(2009) bahwa variabel CAR tidak memiliki pengaruh terhadap variabel 

ROA. Hasil penelitian yang dilakukan Nusantara (2009) bertentangan 

dengan penelitian oleh Maharani (2009). Pernyataan dalam penelitian yang 

dilakukan Nusantara (2009) bahwa variabel CAR memiliki pengaruh 
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signifikan terhadap variabel ROA. Dikarenakan adanya research gap pada 

penelitian yang dilakukan Maharani (2009) dan Nusantara (2009) maka 

diperlukan untuk melakukan lanjutan tentang pengaruh variabel CAR 

terhadap variabel ROA. 

2. Variabel LDR (Loan to Deposit Ratio) menggambarkan sebagai rasio 

untuk mengetahui kemampuan bank dalam menyediakan dana kepada 

masyarakat. LDR juga dapat dikatakan untuk mengukur jumlah kredit 

yang diberikan dengan jumlah dana masyarakat (Kasmir, 2011). Variabel 

LDR pada penelitian Santosa (2012) mengungkapkan bahwa variabel LDR 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel ROA. Berbeda 

dengan hasil penelitian dari Santosa (2012), penelitian yang dilakukan 

Widati (2012) menyatakan bahwa variabel LDR memiliki pengaruh 

signifikan terhadap variabel ROA. Perlu adanya penelitian lanjutan tentang 

pengaruh variabel LDR terhadap variabel ROA dikarenakan terjadinya 

research gap dalam penelitian oleh Santosa (2012) dan Widati (2012). 

3. Variabel BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) 

merupakan rasio yang mengendalikan beban operasional terhadap 

pendapatan nasional (jumlah dari pendapatan bunga dan total pendapatan 

operasional). Variabel BOPO yang diteliti oleh Widati (2012) dinyatakan 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan antara variabel BOPO terhadap 

variabel ROA. Berbeda dengan hasil penelitian dari Widati (2012), hasil 

penelitian dari Rasyid (2012) menyatakan bahwa variabel BOPO memiliki 

pengaruh signifikan terhadap variabel ROA. Dikarenakan adanya research 
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gap dalam penelitian ini, maka diperlukannya penelitian lanjutan yang 

membahas tentang pengaruh BOPO terhadap variabel ROA.  

4. Variabel NIM (Net Interest Margin) menggambarkan tentang adanya 

pergerakan dari variabel pasar yang akan memberikan resiko serta dapat 

merugikan pihak bank. NIM menunjukkan kemampuan pihak bank dalam 

menghasilkan pendapatan bunga dari menyalurkan kredit, pendapatan 

operasional yang di dapat bank sangat tergantung dari selisih bunga yang 

disalurkan melewati kredit. Variabel NIM yang diteliti oleh Budi Ponco 

(2008) menyatakan bahwa variabel NIM memiliki pengaruh yang 

signifikan dan positif terhadap ROA. Bertentangan dengan hasil penelitian 

dari Ponco (2008), hasil penelitian dari Usman (2003) menyatakan bahwa 

variabel NIM memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap variabel 

ROA. Adanya research gap antara penelitian Budi Ponco (2008) dengan 

Usman (2003) maka diperlukan untuk melakukan penelitian lanjutan 

tentang pengaruh variabel NIM terhadap variabel ROA. Dari hasil 

penelitian Ponco (2008) bertentangan dengan penelitian  yang dilakukan 

Usman (2003) bahwa NIM berpengaruh negatif.Denganadanya research 

gap dari penelitian Ponco (2008) dan Usman (2003) maka perlu dilakukan 

penelitian lanjutan terhadap variabel NIM dan ROA. 

5. Variabel NPL (Non Performance Loan) menggambarkan tentang  

perbandingan antara total kredit yang diberikan dengan total kredit 

bermasalah. Hasil penelitian dari Limpaphayom dan Polwitoon (2004) 

menyatakan bahwa variabel NPL memiliki pengaruh yang signifikan dan 
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positif terhadap variabel ROA. Berbeda dengan hasil penelitian dari 

Limpaphayom dan Polwitoon (2004), hasil penelitian dari Mawardi (2005) 

menyatakan bahwa variabel NPL memiliki pengaruh yang signifikan dan 

negatif terhadap variabel ROA. Dengan adanya research gap dalam 

penelitian yang telah dilakukan oleh Limpaphayom dan Polwitoon (2004) 

dengan penelitian dari Mawardi (2005) maka penelitian ini diperlukan 

adanya penelitian lanjutan mengenai pengaruh variabel NPL terhadap 

variabel ROA.  

 

B. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan latar blakang di atas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah CAR (Capital Adequacy Ratio) berpengaruh terhadap ROA 

(Return On Asset) pada Bank Konvensional di Indonesia? 

2. Apakah NPL (Non Performing Loan) berpengaruh terhadap ROA (Return 

On Asset) pada Bank Konvensioal di Indonesia? 

3. Apakah BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) 

berpengaruh terhadap ROA (Return On Asset)pada Bank Konvensioal di 

Indonesia? 

4. Apakah LDR (Loan to Deposit Ratio) berpengaruh terhadap ROA (Return 

On Asset) pada Bank Konvensioal di Indonesia? 

5. Apakah NIM (Net Interest Margin) berpengaruh terhadap ROA (Return 

On Asset) pada Bank Konvensioal di Indonesia? 
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C. Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Menganalisis pengaruh CAR (Capital Adequacy Ratio) terhadap ROA 

(Return On Asset) pada Bank Konvensional di Indonesia. 

2. Menganalisis pengaruh NPL (Non Performing Loan) terhadap ROA 

(Return On Asset) pada Bank Konvensioal di Indonesia. 

3. Menganalisis pengaruh BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional) terhadap ROA (Return On Asset) pada Bank Konvensioal di 

Indonesia. 

4. Menganalisis pengaruh LDR (Loan to Deposit Ratio) terhadap ROA 

(Return On Asset) pada Bank Konvensioal di Indonesia. 

5. Menganalisis pengaruh NIM (Net Interest Margin) terhadap ROA (Return 

On Asset) pada Bank Konvensioal di Indonesia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi perbankan, penelitian ini diharapkan bisa dapat memberikan referensi 

bagi perusahaan perbankan di Indonesia, khususnya bank konvensional 

dalam usaha untuk dapat meningkatkan profitabilitas. 

2. Bagi nasabah dan investor, dilakukan penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 
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profitabilitas bank konvensional di Indonesia dan memberikan informasi 

dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi. 

3. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasidan 

juga wawasan mengenai perbankan khususnya di perbankan konvensional 

dalam hal yang berkaitan dengan profitabilitas. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara berurutan yang 

terdiri dari beberapa bab yaitu: 

BAB I   PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Sistematika Penulisan 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori 

B. Penelitian Terdahulu 

C. Hipotesis 

BAB III  METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

B. Kerangka Pemikiran 

C. Definisi Operasional 

D. Data dan Sumber Data 

E. Populasi dan Sampel 

F. Metode Pengumpulan Data 

G. Metode Analisis Data 
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BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Sejarah Perbankan di Indonesia 

B. Analisis Data 

C. Pembahasan Hipotesis 

BAB V  PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


